
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
2ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) 

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 
01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 31 de julho de 2017 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A locução conjuntiva “no entanto” que inicia a frase retirada do texto estabelece relação de 
sentido de adversidade e não de conclusão com o que foi exposto anteriormente no último parágrafo. Algumas 
outras conjunções estabelecem ora uma relação de sentido, ora outra relação, o que não ocorre com a locução “no 
entanto”. As locuções que indicam conclusão são: portanto, logo, por isso, assim, por conseguinte. As adversativas 
são: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, pois (posposto ao verbo). Mesmo ao iniciar uma frase, 
a locução não deixa de estabelecer sentido com o que foi dito anteriormente, portanto, não há pertinência na 
justificativa de alteração do gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, conforme consulta em bibliografia. Permanece inalterado o gabarito 
oficial. 

Curso Prático de Gramática – Ernani Terra 

Curso de Gramática aplicada aos textos – Ulisses Infante 

Nossa Gramática Completa – Luiz Antônio Sacconi 

Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira 

Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Evanildo Bechara 

Moderna Gramática Portuguesa – Evanildo Bechara 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

 

 



CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO E FISCAL DE ARRECADAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B afirma que onde contém “animações e som” são nas home-pages, não em páginas 
de revistas. A única alternativa correta é a letra B. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão que não considerou o PowerPoint 2013, conforme o 
disposto no edital do concurso. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo, deve assinalar a alternativa correta em relação 
à educação escolar. Constatamos de acordo com a LDB 9.394/98, “art. 21 que a educação escolar compõe-se de: I 
- educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.” O 
recurso é improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, e a Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011 a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Portanto permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=esf  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A nova PNAB mantém o limite de 4 mil pessoas adscritas a cada equipe de Saúde da Família 
padrão, com uma média recomendada de 3 mil pessoas, e acrescentou a recomendação de que o número de 
pessoas sob os cuidados de cada equipe seja menor em populações de maior vulnerabilidade. 

 

https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/417/441  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

 
 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_como_funciona.php?conteudo=esf
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta de acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90. Portanto permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmativa 3 está correta, uma vez que a execução de ações de vigilância sanitária, faz parte do 
campo de atuação do SUS. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Art. 6º. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão , a mesma deve ser anulada por conter duas alternativas 
que atendem ao enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa incorreta é a letra D. Uma vez que os níveis de estrogênio e progesterona 
diminuem rapidamente após a expulsão da placenta.   

“Classificação dos Lóquios:  

Vermelho ou Sanguinolento (Lochia rubra ou cruenta) – 2 a 4 dias com evolução decrescente, constituindo-se de 
sangue, restos de decídua e células epiteliais.” 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABKrEAC/puerperio-normal-cesmac  

 

As demais alternativas estão corretas. Permanece inalterado o gabarito oficial 

 

Enfermagem materna e do recém-nascido desmistificada - Joyce Y. Johnson 

http://enfermagemcontinuada.blogspot.com.br/2012/12/puerperio-imediato.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão pede que se analise as afirmativas conforme o calendário de vacinação 
do adolescente.  

A nota informativa 94 de 2017, não excluiu as adolescentes amamentando bebes menores de 6 meses de idade. 
Portanto a afirmativa III continua correta. 

De acordo com o disposto no calendário todas as afirmativas estão corretas. Portanto permanece inalterado o 
gabarito oficial. 

http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1295967296524CALENDARIOS_BASICOS_DE_VACINACAO.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
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CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde – Dengue – Diagnóstico e Manejo Clínico – 3ª Edição –
Página 8, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_adulto_crianca_3ed.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no Manual Técnico para Controle da Tuberculose – Caderno de 
Atenção Básica nº 6, a Solicitar RX de tórax segundo critérios definidos no protocolo, é uma atribuição que cabe 
ao Médico.   Cabe ao enfermeiro solicitar exame de escarro mensal (2, 4 e 6 meses para os doentes em uso dos 
esquemas básico e básico + etambutol) para acompanhar o tratamento dos pulmonares bacilíferos. 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/4051/10  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não se refere a um direito do profissional de 
enfermagem, de acordo com o Código de Ética de Enfermagem. A alternativa D se refere a responsabilidades e 
deveres do profissional. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o disposto no Caderno de Atenção Básica nº 16 Página 7 do Ministério da Saúde a 
alternativa B está correta. Portanto, permanece inalterado o gabarito oficial. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o disposto na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358/2009 Art3º a 
afirmativa C está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
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CARGO: FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes. O gabarito 
preliminar constou como correta a alternativa ‘D’ e não a assertiva ‘C’ como equivocadamente afirmado pelo 
candidato requerente. A questão está embasada no Conteúdo Programático estabelecido no Anexo III do Edital n. 
01/2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia-To que exigiu o conhecimento de 
taxas para o cargo de Fiscal de Arrecadação Tributária, assim se vê: “Tributos de competência do Município: IPTU 
– Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial; ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; Das 
Taxas; Da Contribuição de Melhoria; Das Normas Gerais Tributárias; ITBIM – Imposto Sobre Transmissão de 
“Inter Vivos” por Ato Oneroso de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D”  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A assertiva ‘A’ está 
de acordo com o disposto no inc. IX c/c parágrafo único do art. 7º da Lei n. 8.137/90. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A assertiva ‘A’ está 
incorreta por estabelecer uma relação de dependência entre a concessão de medida liminar em mandado de 
segurança e a realização de depósito do seu montante integral para a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, o que contraria o disposto no art. 151, inc. II e IV, do CTN. A alternativa ‘B” está correta por transcrever 
o prescrito no art. 142 do CTN. Assim, a questão apresenta apenas uma assertiva correta. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A assertiva ‘A’ está 
correta e de acordo com o disposto no art. 150, inc. II, da Constituição Federal de 1988. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes. O art. 174 
do CTN prescreve que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição definitiva. Assim, a definitividade ocorreu em 30 de março de 2012 com o término do prazo para 
a impugnação do crédito tributário. Contando-se cinco anos desta data, temos que a prescrição se consumou em 
30 de março de 2017, conforme constou na alternativa ‘C’. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 



CARGO: FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A alternativa ‘A’ está 
em desacordo com o disposto no art. 115 do CTN. Assim, a única alternativa correta é a letra ‘C’ por estar de acordo 
com o prescrito no art. 114 do CTN. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “As lesões placentárias raramente atingem todos os placentomas; em geral, apenas parte deles 
é afetada. Tais lesões inflamatório-necróticas de placentomas, que impedem a passagem de nutrientes e oxigênio 
da mãe para o feto, assim como provocam a infecção maciça do feto por B. abortus, são as responsáveis pelo 
aborto. Com o desenvolvimento de imunidade celular após o primeiro aborto, há uma diminuição do número e do 
tamanho das lesões de placentomas nas gestações subsequentes. Com isso, o aborto torna-se infrequente, 
aparecendo outras manifestações da doença, como, por exemplo, a retenção de placenta, a natimortalidade ou o 
nascimento de bezerros fracos.” 

 

Manual Técnico - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E DA TUBERCULOSE 
ANIMAL (PNCEBT) - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fia anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fia anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa em que uma das opções não é zoonose é a letra A. Cinomose não é uma 
zoonose. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não foi apresentado pela candidata argumentos suficientes para comprovar erro no gabarito da 
questão. O enunciado da questão solicita marcar a alternativa que indica o exercício mais indicado para o paciente  
portador de incoordenação motora oriunda de tabes dorsal. O que confere a alternativa B como resposta. Portanto 
permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não foi apresentado pela candidata argumento que aponte erro na questão. A mesma está 
correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

Susan Stangring - Gray ́s Anatomia  - A Base Anatômica da Parte Clínica - 40 edição 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta. O que confere a alternativa D.  

A alternativa C está correta, uma vez que, a espasticidade nas pernas pode possibilitar ao paciente ficar em pé, 
mesmo que com apoio. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa não cita o paciente estar anestesiado, logo deve-se considerar o paciente 
respirando espontaneamente.  

“Devido a compressões externas parciais do mediastino e do abdome, o pulmão dependente trabalha na faixa 
mediana da curva de complacência pulmonar, adequada à ventilação. Já o pulmão não dependente, livre de 
compressões externas, é conduzido a trabalhar na faixa superior da curva de complacência pulmonar, inadequada 
à ventilação. Portanto, o pulmão dependente recebe mais fluxo sanguíneo e é mais bem ventilado. O pulmão não 
dependente recebe menos fluxo e é menos ventilado. Como resultado desses efeitos, observa-se pouca variação 
na relação ventilação-perfusão.” 

Benumof JL. Anestesia for thoracic surgery 2nd ed. Philadelfia: WB Saunders; 1995. 805 p. 

http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1676  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A sequência da alternativa D, estar I, III, III e IV não prejudica a resolução da questão, uma vez 
que a única alternativa que atende ao enunciado é a letra A. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

 

 

http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1676


CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a letra B. Portanto troca-se o gabarito oficial de “C” para “B”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão. A mesma apresenta três alternativas incorretas. Portanto 
fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, nenhuma das alternativas atendem ao enunciado da 
questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa adequada (e esperada) é “A”. - a ocorrência de glaciações e dilúvios remontam 
cerca de 2 milhões de anos atrás até os dias atuais, correspondendo à Era Moderna / Quaternário. -as eras 
arqueozoica e proterozóica estão relacionados ao surgimento da Terra até a solidificação da crosta e o surgimento 
dos primeiros sinais de vida rudimentar nos mares e lagos, respectivamente. 

 

Referência: BOLIGIAN, Levon. Geografia espaço e vivência, vol. 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que consta do gabarito oficial é a letra D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

 

 
 

 

 

 



CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão solicita em seu comando assinalar a resposta inadequada (incorreta). Ocorre 
que houve uma marcação do gabarito em uma assertiva adequada à temática “tecnopolos”. E, nesse sentido, 
altera-se o gabarito, da alternativa “A” para a alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As caracterizações do campo e da cidade só são bem definidos, uma vez q são contrapostos. -
Ademais, o enunciado da presente questão traz elementos que auxilia (e até noticia a mesma) ao retratar que 
“....ao aluno é possibilitado ‘reconhecer sua cidade e identificar seus traçados...” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

ab = MMC(a,b).MDC(a,b) = 63.x = 126 

x = 126/63 = 2 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A contestação não procede, uma vez que quando há um verbo terminado em ditongo nasal (-am, 
-em, -ão, -õe), os pronomes tomam as formas no, na, nos, nas. Na frase em questão “alunos sérios estudam-na 
sempre” o pronome acompanha o verbo terminado em –am. Logo, observa-se que o “na” não é contração da 
preposição “em”+ artigo “a”. 

Em vista do exposto, não há razão plausível para a anulação da referida questão, prevalecendo o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado pede que se assinale a alternativa em que, pela ordem, o articulador sintático NÃO 
estabelece a relação semântica indicada e as relações indicadas na alternativa B estão corretas de acordo com a 
gramática.   

Não existe alternativa que atende ao enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 
 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa C está incorreta uma vez que apresenta características do estágio operatório 
concreto, não do estágio operatório formal como disposto na alternativa. A alternativa B está correta. (PIAGET, 
1976) 

 

https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/introducao-aos-estagios-de-
desenvolvimento-de-jean-piaget  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar um novo estímulo, ou seja, 
não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova informação em função das particularidades desse novo 
estímulo.  (Nitzke et alli, 1997a).  

A alternativa D está correta.  

A alternativa A está incorreta  um vez que apresenta a palavra “reorganização”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PIAGET (p. 18, 1996) 

http://www.cerebromente.org.br/n08/mente/construtivismo/construtivismo.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As teorias psicodinâmicas defendem que a personalidade se desenvolve quando os conflitos 
psicológicos são resolvidos, quase sempre no início da infância. 

A alternativa incorreta é a letra C. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não corresponde a um dos principais 
instrumentos de psicodiagnóstico, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é letra D, intervenção 
breve. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: “O modelo psicoterápico baseado em evidencias fundamenta-se na teoria cognitivo-
comportamental. Essa abordagem agrupa a teoria da personalidade e a teoria da psicopatologia.” 

Beck, J. S. (2013). Terapia Cognitiva-Comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed. Pag. 413 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
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